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اعمالهاینسخهتأثیرانگیزه نویساندر
رواییتصرفا متونوآثار  تعامدانهدر

 1مهدی ایزدی
 2حسین شجاعی

 چکیده

هههها را بهههه شهههکل  نویسهههان سههههمی بسهههزا در انتقهههال آثهههار حهههدیثی دارنهههد. نقهههش آن نسخه
گرفت، بلکه آن ساده کپی نباید در نظر  ها افهرادی صهاحب  انگارانه همچون ی  دستگاه 

ههایی  اری از مهوارد نهاظر بهه انگیزهنگاران در بسهی اختیار در موا،ه با متون هستند. نسهخه
گاه از روی عمد تصرفاتی در متن پدید می که از استنساخ در سر داشته اند. این  آورده اند، 

کتابخانه ،وی این تصرفات بوده  ای پی مقاله ناظر به موضوع ذکر شده با استفاده از روش 
که تا مشهخص نمایهد. ایهن تغییهرات عامدانهه چنهد دسهته بوده هها انجهام  دام انگیزهانهد، بها 

کههه تصهههرفات  اند و چههه تبعههاتی را بهههه همههراه داشههته شههده اند؟ در نهایههت مشهههخص شههد 
کههه معمههوال  بهها انگیههزه  برداران مجموعهها  بههه چهههار دسههته تقسههیم می عامدانههه نسههخه گههردد 

کهه از ایهن تصهرفات نیهز پدیهد  تکمیل، تغییر، تلخیص و یا خل  اثهر ،دیهد اسهت. تبعهاتی 
خهالف تصهور رایهج، همهواره از نهوع تصهحی  نیسهت، بلکهه در بسهیاری از آمده است، بهر 

گردیده است.  موارد منجر به تحری  اثر 
 نویس، آثار حدیثی، تصرفات عامدانه. استنساخ، نسخه ها: کلیدواژه

ح مسئله  طر
گذشته دارد. امروزه بهه  کتاب در  چا  و نشر در ،هان امروز موقعیتی متفاوت با استنساخ 

گ کههه در آن تمههامی دسههت فتمههان مو،ههود، هههر تههألیفی، شناسههنامهتأسههی از  اندرکاران بههه  ای دارد 
گذشهههته چنهههین شهههیوه همهههراه وظایفشهههان معرفهههی می ههههایی نهههزد  گردنهههد. بهههر خهههالف امهههروز، در 

                                                   
 (.dr.mahdi.izadi@gmail.com) . استاد تمام علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق1
 .(shojaeihosein030@gmail.com. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران )2
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کههه بها مرا،عههه بهه  نسخه یعههةنویسهان رایههج نبهود. در رایههج نبهودن چنههین امهری همههین بهس  یهها  الذر
کهه فاقهد نهام نویسهندهتهوان حجههم بسهیا مهی کشه  الظنهون یهادی از نسهخ خطهی را دیههد  انههد. از  ر ز

شههود و ا،ههازه  ای بهرای چهها  آثههار شهناخته می عنههوان مؤسسههه سهوی دیگههر، امهروزه ناشههر فقههر بهه 
کهه ناسهخ، بهر   گونه دخل هیچ و تصرف محتوایی را در اثر ،ز با ا،ازه نویسنده نهدارد؛ در حهالی 

کهه در برخهی از آثهار  رفتهه اسهت؛ چنان ر محتهوا پهیش میپایه اختیارات خود، بعضا  تها حهد تغییه
هههای فراوانههی در  شههاهد تفاوت -،ههای مانههده  هههای متعههددی از آن بههر  کههه نسههخه -تهه  تحریههره 
کههه بهه   محتهوای ارا ههه هههای  ههها ناشهی از دخالههت صههورت قطهع، بیشههتر ایههن تفهاوت شهده هسههتیم 

 محتوایی ناسخ در اصل متن است. 
کهه در زمینهه انتشهار آثهار پدیهد آمهده، حقهوق مشخصهی بهرای امروزه بهه سهبب توسهعه  فروانهی 

گردیده است. اولین زمینه های تعیین ایهن ضهوابر بهه قهرن پهانزده مهیالدی  مؤل  و ناشر تعیین 
کسههتن از این  گههردد. مفهههوم حهه  مؤلهه  در انگلههیس، پههس برمی کا راهکههار نشههر بهها  3کههه ویلیههام 

ک1476حروف چاپی متحر  را در  کتهب بهر روی پوسهت و  4رد، آلاز شد.م، ابداع  پهیش از آن، 
کالذ نگاشته می شهد. چها   نویسی به طریه  دسهتی انجهام می شد و برای تکثیر آثار، نسخه یا 

کتاب پدید آورد، زیرا هر اثری را می راحتی به  شد به  با حروف چاپی متحر ، انقالبی در تولید 
کرد. به تعداد دل رو شد؛ دزدان نشهر  چا  با تهدیدی ،دی روبهمرور زمان صنعت   خواه تولید 

های  کردند. این تهدید زمینه های چا  اول، آثار را دوباره تولید می بدون متحمل شدن هزینه
عنهههوان   بهههه 5،«آن»م، قهههانون 1710اولیهههه تهههدوین حقهههوق مؤلههه  و ناشهههر را پدیهههد آورد و در سهههال 

ن از منافع ناشران در قبال چا ، یها این قانو 6شد. نخستین قانون ح  مؤل  در انگلیس ا،را 
گذشهت زمهان،  تکثیر لیرقانونی آثار به چا  رسیده بهرای مهدتی محهدود، حمایهت می کهرد. بها 

گسترده ای از مباحهث حقهوقی نهاظر بهه  گیری پایهه تر شد و خود باعث شکل تو،ه به این حقوق 
گردید.  حقوق مؤل  و ناشر 
کهه ذکهر شهد، بها سهؤ با تو،ه به تاریخچهه از ایهن دوران،   رو هسهتیم: آیها پهیش الی مههم روبههای 

ضههوابطی بههرای ،لههوگیری از تضههییع حقههوق معنههوی مؤلهه  و،ههود داشههت؟ و یهها اساسهها  آیهها در 
شده بود؟ یافتن پاسخی تفصیلی  عنوان حقی طبیعی پذیرفته  گذشته حقوق معنوی مؤل  به

سههخ و مؤلههه  در حهههوزه بههرای ایهههن سههؤال نیازمنهههد تحقیقههی وسهههیع دربههاره حهههد و مههرز حقهههوق نا
                                                   

3. William Caxton. 
کتابداری و اطالع رسانی« ح  مول ». مدخل 4  .755، ص1، جدا رة المعارف 

5. Statute of Anne. 
کشورهای پیشرفته. 6  .5، صکپی رایت در 
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گذشته در بسیاری از مواقهع وظیفهه  که در دوران  گفت  استنساخ است اما به طور ا،مالی باید 
که ناسخ دنبهال  نمود و دقیقا  بنا بر انگیزه ناسخ و نویسنده با یکدیگر همپوشانی پیدا می هایی 

گاهی در قالب نویسنده می دخهل و تصهرف در   ایفای نقش نمهوده و بهه خهود ا،هازه  کرده است، 
،ها یکسههان نبهود، بلکهه در شههرایطی ایهن دخههل و  داد. چنهین برخهوردی در همههه  محتهوای اثهر مههی

کثری دخهل و تصهرف و،هود  تصرفات به حداقل می رسید؛ و بنا بر شرایطی نیز، امکان بروز حدا
ای را در علههوم  مالحظههه داشههت. هههر چنههد صههحبت از نقههش ناسههخ در مههتن آثههار، بخههش قابههل 

گفتمان عصهر حاضهر نسهبت  حدیث به خود اختصاص داده است، اما باز هم به سبب دوری 
از پهیش خهود  نویسی نیاز به بازتحلیل نقش ایشان در تولید متهون حهدیثی بهیش  به دوران نسخه
 دهد. از این رو باید به دنبال توسعه الگوهای این حوزه بود.  را نشان می

کتچی و یادداشهت ننقد متدر حوزه پیشینه تو،ه به این امر،  های حسهن انصهاری  احمد پها
کهدام از ایهن آثهار بهه طهور تفصهیلی  که در ههیچ  مرتبر با این حوزه هستند؛ البته با این مالحظه 

کتاب  بندی انگیزه به طبقه بهر روی مشهکالت  نقهد مهتنهای ناسخان پرداخته نشده است. در 
هههای ناسههخ بحثههی بههه میههان  انگیزهموا،هههه بهها آثههار متقههدم تمرکههز شههده، امهها بههه طههور منسههجم از 

نیههز بهها و،ههود  7هههای تههاریخی ههها و مقههاالت حسههن انصههاری در وبگهاه بررسههی آیهد. یادداشههت نمی
شناسی و مطالعات موردی در بهاره تصهرفات ناسهخان، فاقهد الگهویی مشهخص  تو،ه به نسخه

نویسههان در  هدر ایهن حهوزه اسهت. مقالهه پههیش رو نیهز، در ادامهه ایهن آثههار، بها بررسهی ،ایگهاه نسخ
گذاشته است. انتقال آثار حدیثی، به دنبال انگیزه که بر این ،ریان تأثیر   هایی خواهد بود 

 جایگاه استنساخ در تدوین و انتقال حدیث. 1
کههه ناسههخ واسههطه ای مهههم در میههان  اهتمههام بههه استنسههاخ در علههوم حههدیث بههه سههبب آن بههود 

کهه از سهوی او در مهتن حهدیث گردیهد و در نتیجهه، اشهت خواننده و مؤله  محسهوب می باهاتی 
از این رو  8پذیرفت، دخالت مستقیمی در نافهمی و یا فهم اشتباه حدیث داشت. صورت می
،ههای مباحهههث علههم الحهههدیث، چههه در سهههطح مسههتقل و چهههه در سههطح لیرمسهههتقل،  در ،ای

گرفت. پرداخهت بهه ایهن مبحهث در سهطح مسهتقل در  ادبیاتی علمی درباره این موضوع شکل 
ثینو همچنههین   شههرح مهها یقههع فیههه التصههحی  و التحریهه ی چههون آثههار از  تصههحیفات المحههدّ

ثینابواحمد عسکری،  تصحیح ،   از بلطی التصحی  و التحری از دارقطنی،   تصحی  المحدّ
                                                   

7. http://ansari.kateban.com/ 
 .87، صالتصحی  فی متن الحدیث. 8
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از  التصهحیفاتو    از سیوطی التطری  فی التصحی ،  از صفدی التصحی  و تحریر التحری 
در سههطح لیرمسههتقل نیههز در ذیههل مباحههث مربههوط بههه فقههه  .پیگیری اسههت محّقهه  دامههاد قابههل

از شههیخ  األخبههار الدخیلههةالحههدیث، لریههب الحههدیث و یهها نقههد متنههی حههدیث در آثههاری چههون 
کنههی میتوضهیح المقههال  از مامقههانی و مقبهاس الهدایههةمحّمهد تقههی شوشههتری،  تههوان  از مههال علهی 
 پیگیر این موضوع بود.

کتههب کههه درگیههر مبحههث استنسههاخ  یههه منههابعی  ای خههاص بههه مسهها ل  حههدیثی هسههتند، از زاو
پژوهان بههها خاسهههتگاهی  نگرنهههد. استنسهههاخ در منظهههر حهههدیث شهههده در ایهههن موضهههوع می  مطهههرح
شناختی همراه است و به شکل معمهول ایشهان هنگهامی سهخن از استنسهاخ و تهأثیرات  آسیب
کهه از ،ا پرداز بر متن می نسخه کهه بهه دنبهال بیهان ایرادههایی باشهند  نهب ناسهخ بهر مهتن نمایند 

کنار ابعهاد آسیب تحمیل شده است؛ حال، آن شناسهی موضهوع، شهناخت دقیه  پدیهده  که در 
که الزامها  آسهیب نیهز  -استنساخ در روشن نمودن حجم وسیعی از مسا ل مربوط به آثار حدیثی

که از ،مله آن کم  شایانی می -گردند  تلقی نمی کیفیهت  ها می نماید  توان به در  صهحیح 
 برد.   ن و انتقال آثار حدیثی و همچنین نقد این آثار از حیث انتساب به نویسنده نامتدوی

کههه از طریهه  استنسههاخ بههر مههتن و سههند  بههر اسههاس نگههاه آسیب شناسههانه صههرف، اشههکاالتی 
گهههردد، بهههر مبنهههای منشهههأ صهههدور از ناسهههخ بهههه دو دسهههته سههههوی و عمهههدی تقسهههیم  تحمیهههل می

شوند و بهه سهبب  برده می تحت عنوان تصحی  نام  اشکاالت سهوی ناسخ بیشتر 9شوند. می
تر  شناسههایی تههر و قابل هههای ناخواسههته بههوده و ثانیهها  از صههورتی ،ز ی دقتی کههه اوال  ناشههی از بی  آن

امههها در سهههوی دیگهههر، نظهههام  10انهههد؛ بنهههدی یافته برخهههوردار بهههوده اسهههت، بهههه شهههکل تفصهههیلی طبقه
گرفتهههه نشهههده اسهههت. از منظهههر بنهههدی تصهههرفات عامدانهههه  ای بهههرای طبقهههه یافته سهههاخت در نظهههر 

و ناظر به دخهل  11شوند عنوان تحری  شناخته می  محدثان اشکاالت عمدی ناسخ معموال  به
که به شده و از روی دالیلی شخصی، اقتصادی، علمی  ریزی صورت برنامه  و تصرفاتی هستند 

  12شده است. ای انجام می و یا فرقه
                                                   

کسب اطالعات بیشهتر ر. : 9 -202و  80-79، صههای خطهی فارسهی ههای تصهحیح نسهخه وهمراحهل نسهخه شناسهی و شهی. برای 
205 . 

که ناسخ از روی اشتباه بهه انجهام  . برای مثال صحبت از اسقاط، درج و قلب همه از سنخ مواردی محسوب می10 گردند 
اسهت  آنها اقدام نموده است و معموال  ناظر به اشتباه در دید، خلر میان متن و حاشیه، اشهتباه در نگهارش و امثهال آن

کسب اطالعات بیشتر ر :   (.70-66، ص شناخت حدیث آسیب)برای 
 .25، صالتصحی  فی متن الحدیث. 11

 .47-35، ص1، جالموضوعات. برای آشنایی بیشتر با دالیل وضع و تحری  ر. : 12
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گاه تا حهدی فه کتاب را میدامنه این نوع تصرفات  کهه ناسهخ دسهت بهه  سهازی، تهدوین  رفتهه 
نموده و آن را با عنوانی درولهین، منسهوب بهه یکهی از  13ای مزّور کتابی ساختگی و یا ارا ه نسخه
همین امر مو،هب تشهکی  عالمهان متقهدم و  14نموده است. عالمان بزرگ حدیث و یا ا مه می

کتههب بههه نویسندگانشهه یههادی از  ان بههوده اسههت. از ایههن رو، بهها و،ههود متههأخر در انتسههاب عنههاوین ز
کتههب ظههاهرا  مشهههور، از نقههل آرا و اقههوال آن خههودداری می نمودنههد. نمونههه  دسترسههی بههه برخههی از 

کتاب  تهوان  خهوبی می  بهه مصهباح الشهریعهچنین برخوردی را در دیدگاه شیخ حر عاملی درباره 
عنهوان اثهری تهألیفی از   شهیعه بههکه به نظر برخی از عالمان   با آنمصباح الشریعة مشاهده نمود. 
لکههن بههه سههبب تشههکی  شههیخ حههر در انتسههاب آن بههه  15گههردد؛ محسههوب می امههام صههادق

امتنهاع شهده  هدایهة االمهة الهی احکهام اال مهةو  وسا ل الشیعةاز نقل عباراتش در  صادق امام
که تصهرفات ناسهخ را در همهه موقعیت 16است. ران هها و دو البته تذکر این نکته ضروری است 
بلکهه در برخههی مهوارد ظرفیهت بیشههتری بهرای ایههن تصهرفات و،ههود  17تهوان یکسهان دانسههت، نمی

کمتر است. میزان حساسیت متن و همچنین نظارتی  دارد و در برخی مواقع دیگر این ظرفیت 
کههه در تنظهههیم دقهههت ناسهههخ و  شهههد، از عههواملی بازدارنهههده تلقهههی می کههه بهههر آن اعمهههال می گردیهههد 
گر ناسخ را ناشهر و  دخل و تصرف در متن سهمی بسزا داشت این همچنین ،لوگیری از  گونه، ا
کتهاب نیهاز  نویسنده را مؤل  به حساب آوریم، پس از تکمیهل اثهر توسهر نویسهنده، بهرای انتشهار 

نویس  شههود. در روال طبیعههی، اثههر بههه نسههخه بههه ارا ههه مههتن تولیدشههده بههه فههردی ناسههخ ایجههاد می
گردد )تصویر شماره  های شود تا نسخه تحویل داده می  (.1بیشتری از آن تهیه 

                                                   
کتاب13 کتب و اسناد قدیمی  .  که در برخی از  کتابت مزّور در همه اعصار شیوع داشته است تا ،ایی  از افهرادی سازی و 

که به  نام برده می ، الکامهل فهی التهاریخاند )برای نمونه از اشتهار این لقب بر برخی افهراد ر. :  شهرت داشته« المزور»شود 
 (.8، ص9ج

کتناه العربی االسالمی. 14 ، الفهرسهتها و اسهناد مهزّور ر. :  های از رواج نسهخه ؛ همچنهین بهرای نمونهه352-351، صعلم اال
 .37، ص23، جنهایة االرب فی فنون االدب؛ 11، ص1، جم البلدانمعج؛ 336، 185ص

 .194، ص1، جخاتمة المستدر ؛ 92-91، صاالمان من اخطار االسفار و االزمان. برای نمونه ر. : 15

گونه بیهان می 16 . کتاب را این  کونهه لیهر معتمهد،  ایشان دلیل خود بر رد  فهذل  لهم تنقهل منهه؛ فمهن  کننهد: مها ثبهت عنهدنا 
کتاب ذل  هدایهة فان سنده لم یثبت و فیهه اشهیاء منکهره مخالفهه للمتهواترات ) 7 مصباح الشریعه المنسوب الی الصادق: 

 (. 159، ص30، جتفصیل وسا ل الشیعة؛ همچنین ر. : 550، ص8، جاالمة الی احکام اال مة
 .236،های خطی پردازی و تصحیح انتقادی نسخه تاریخ نسخه. 17
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 1تصویر شماره 

کاهش و یا افزایش دخل و تصرفات عامدانه در متن وابسته بهه میهزان نظهارت  در این میان، 
که متن داراست )تصویر شماره   (.2و حساسیتی است 

 
 

 

 2تصویر شماره 

 افزایش نظارت

+ 
 حساسیت متن

 کاهش نظارت

+ 
کِم متن  حساسیت 

باال رفتن درصد تحری  
پا ین آمدن درصد  توسر ناسخ

 تحری  توسر ناسخ
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کهههه نویسهههنده بههر مهههتن نسخه کهههه از مهههتن  شهههده دارد و مقابلهههه برداری بهها تو،هههه بهههه نظهههارتی  ای 
دههد، احتمهال تصهرفات عامدانهه و سههوی را بسهیار  شده با نسخه خود انجام می برداری نسخه
کنههد، یهها اثههرش بههه منطقههه امهها در صههورتی  18نمایههد؛ کههم می ای دور از محههل  کههه نویسههنده فههوت 

اطرافیهانش محقه   که به هر طریقی سلب نظهارت نویسهنده یها سکونت وی انتقال یابد و یا این
کهار نبهرد، همچنهین فرصهت  گهردد، عهالوه بهر این کهه ناسهخ ممکهن اسهت دقهت اولیهه خهود را بهه 

که در مهتن نسهخه می کهه می یابد  کهه در ذههن مهی نویسهد، انگیزه هایی  پرورانهد نیهز بهروز  ههایی را 
که نهایتا  نتیجه آن اعمال تغییراتی در متن می  شود.  دهد 

کهه می اسیت متن، عهاملی دیگهر محسهوب میپس از نظارت، میزان حس توانهد ،لهوی  شهود 
کههه مههتن از حساسههیت برخههوردار باشههد، دقههت  تصههرفات عامدانههه ناسههخ را بگیههرد. در مههواردی 

عنهوان عهاملی بازدارنهده از دخهل و تصهرفات محسهوب   عالمان ،امعه بهه مهتن مهذکور، خهود بهه
و نزد اههل سهنت متهون  التهذیبو  فیالکاگردد؛ برای مثال، نزد شیعه ،وامع معتبری چون  می

کهه دارنهد، همهواره مهورد  صهحیح مسهلمو  صحیح البخهاریحساسی چون  بهه سهبب ،ایگهاهی 
که هیچ ناسخی ،ر ت دخل و تصهرف در  کم نموده است  ر،وع هستند. این امر فضایی را حا

کهه تخطهی از ایهن امهر عهواقبی وخهیم بهه دنبهال خواههد داشه متن را به خود نمی و  19تدهد؛ چهرا 
 20گردد. سبب بدنامی او می

براین منوال برخی از آثار ظرفیت بیشتری برای دخل و تصرف ناسخ دارند و برخی آثار دیگر 
کههه از ناحیههه نظههارت نویسههنده و یهها حساسههیت مههتن دارا هسههتند، ظرفیههت  بههه سههبب تههو،هی 

کهه نظارت گونههه در موقعیهت کمتهری بهرای دخهل و تصهرف دارنهد. این اشههد و هها محهدود ب ههایی 
یههاد نداشهته نباشههد، ناسهخ از وضهعیت آزادتههری بهرای تغییههر در مهتن برخههوردار  مهتن حساسهیت ز

گر تصرف وی از نوع تصحی  باشد، زمینه ظهور و بروز خار،ی اش فقر در متن  است. حال ا
چه از روی نیهت خیهر و چهه بها افکهار  -که ناسخ   اما در صورتی 21مشاهده است؛ و سند اثر قابل

نسبت به متن، خود را متعهد نداند و از روی عمد دسهت بهه تصهرفاِت متنهی بزنهد، بهر  -مزّورانه 
کتهاب سهازی، ایهن دخهل و تصهرفات عامدانهه  خالف مهورد قبهل، در دو سهطح تغییهر در مهتن و 

                                                   
منیهة المریهد فهی آداب ؛ 188، ص3، جشهرح مقامهات الحریهری؛ 122-120، صادب الُکّتهاب له اثر ر. :. در باب اهمیت مقاب18

 .352، صالمفید و المستفید
 .214-213، صقابوس نامهپردازان مزّور ر. :  ای از بدعاقبتی نسخه . در باب نمونه19

 .47-17، صالتحری  شرح ما یقع فیه التصحی  وهایی از ذم مصحفین ر. :  . برای مشاهده نمونه20

 .134-133، صالرواشح السماویة فی شرح االحادیث. 21
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کتهاب از سهوی او و،هود دارد و ههم  قابل پیگیری است؛ یعنی هم امکان تحری  مباحهث یه  
کتاب که از اساس می این کنهد؛ امها دامنهه  ی را ساخته و به تواند  دروغ بهه مهؤلفی خهاص منسهوب 

کهههه ناسهههخ بهههر حهههوزه حهههدیث دارد، فقهههر در ایهههن دو ،نبهههه خالصهههه نمی شهههود، بلکهههه  تهههأثیراتی 
توانهههد  پردازان در حهههوزه حهههدیث می کرد نسهههخه شهههناخت بیشهههتر پدیهههده استنسهههاخ و نهههوع عمهههل

گسههترش دهههد تهه کههه ناسههخ نیههز بهههمحههدوده اثرگههذاری ایشههان را در آثههار حههدیثی  عنههوان   ا حههدی 
کنههار راوی و مؤلهه  سهههمی  عنصههری مسههتقل شههناخته  شههده و در زنجیههره بررسههی حههدیثی در 

گانهههه بهههه خهههود اختصهههاص نمایهههد. الزمهههه چنهههین نگهههاهی تغییهههر همهههراه بههها توسهههعه سهههاختار  ،دا
گونههه، تصههرفات عامدانههه ناسههخ را فقههر در  نمایههد. این بنههدی تصههرفات ناسههخ را طلههب می طبقه
  تههوان خالصههه نمههود، بلکههه در برخههی از مواقههع اثههر تولیههد شههده را بایههد بههه رچوب تحریهه  نمیچهها

کاری مستقل به که الزاما  قصد تحری  نیز در آن دخیل نیست. عنوان   حساب آورد 

 نگاران آثار حدیثی در اعمال تصرفات عامدانه های نسخه انگیزه. 2

گر بهه دنبهال تبیهین صهحیح تصهرفات عامدانهه ناسهخ و در نتیجهه، بیهرون آمهدن از انحصهاِر  ا
گزیر بایهد مبتنهی بهر الگهویی طبقه الگوِی ت  گونهه  بنهدی و،هی تحریه  باشهیم، نها های  شهده، 

ها را بر اساس  نویسان را در تعامل با متن به دست آوریم. این انگیزه های نسخه مختل  انگیزه
که تا امروز برای ما باقی نمونه ن به چهار دسته، شامِل: انگیزه تکمیل توا مانده است، می هایی 

اثر تألیفی، انگیزه تغییر اثر تألیفی، انگیزه تلخیص و تحریر اثر تهألیفی و همچنهین انگیهزه خله  
کهدام از این3اثر ،دید؛ تقسیم نمود )تصویر شماره  هها بهه همهراه مصهادی   گونهه (. در ادامه، هر 

 گردند. معرفی می
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 3تصویر شماره 

 . انگیزه تصرف عامدانه با هدف تکمیل اثر تألیفی2-1
گهههروه وسهههیعی همچهههون وراقهههان،  نسخه نویسهههان محهههدود بهههه یههه  صهههن  خهههاص نیسهههتند. 
گذشهته اشهتغال بهه نسهخه نویسان، دیوان خوش پردازی  ساالران، دانشهجویان و دانشهمندان در 

را، از بردگاِن نوآموِز بهازاِر  نگاران حوزه حدیث، اقشار فراوانی از این رو در میان نسخه 22داشتند.
گرفته تا عالمان نامداری همچون ذهبی و ابن حجر عسقالنی، می که با دالیل  وّراقی  توان دید 

های  مختلفی همچون تأمین معاش زندگی، تبلیغ از فرقه و نشر علهم دسهت بهه نگهارش نسهخه
وت اهداف ایشهان اندرکار و تفا زدند. به همین خاطر تنوع سطح علمی عوامل دست خطی می

گذاشههههته و مو،ههههب  می کههههار ایشههههان  توانسههههته اسههههت تههههأثیرات متنههههوع و متکثههههری را در شههههیوه 
گیری انهههواع مختلفهههی از تصهههرفات عمهههدی در مهههتن بشهههود. در ایهههن میهههان، نقهههش عمهههده  شهههکل

کتههاب یهه  نویسههنده نههاقص باشهههد،  کههه  عالمههان در تصههرفات عامدانههه مخصوصهها  در زمههانی 
گاه این نقصهان د خوبی خود را نشان می به هد. معموال  ناقص بودن آثار، دالیلی مختل  دارد؛ 

گهههانی نویسههنده، مشههغولیت های او و یهها  بههه سههبب ایجههاد حههوادثی لیرمترقبههه همچههون فههوت نا

                                                   
کسهب اطالعهات بیشهتر دربهاره اصهناف متنهوع نسهخه22 ههای  پهردازی و تصهحیح انتقهادی نسهخه تهاریخ نسهخهنگاران ر :  . برای 

 .183-73، صخطی

ییر در ،هت اعمال تغ
 های اید ولوژی  انگاره

تغییر در ،هت تسهیل 
 واژگان و زبان اثر

 تحریر همراه تلخیص

 تلخیص

 تقطیع
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گهاهی نیهز ایهن نهواقص بهه سهبب تهام  23آمهد. حتی از دست رفهتن انگیهزه اولیهه تهألی  پدیهد می
که دلیهل اصه نبودن تتبع نویسنده رخ می لی آن نیهز عهدم دسترسهی بهه منهابع بهود. در چنهین داد 

کهه خهود در دسهت داشهت مواردی ناسهخ بها بهره و شهاید در دسهت نویسهنده  -گیهری از منهابعی 
کتاب نبهود کهافی برخهوردار شهود.  سهعی در تکمیهل اثهر می -اصلی  کتهاب از ،هامعیتی  نمهود تها 

گاه با مبانی نانوشته صاحب اصلی اثر ناهم   خوان بهود از همهین رو خهود بههاین نوع از اضافات 
 شد. عنوان نوعی تحری  محسوب می

کههه بعههدا  عهههده  گردیدنههد، بههه صههورت  نویسههی از یهه  اثههر می دار نسخه آن دسههت از عالمههانی 
که نقصانی را در اثر می کننهد.  دیدند، درصدد برمی معمول، زمانی  آمدند تا عیب مذکور را رفهع 
نویسهی یها تولیهد اثهری مسهتقل در  د: یه  شهیوه بهه حاشیهرفع این نقصان معموال  به دو شکل بهو

در ایهن  24انجامیهد. نویسهی می نگاری و زوا د نویسی، مستدر  کنار اثر مبد  در سطح مستخرج
شد؛ اما در شیوه دیگر، ناسخ با تو،ه به قوت  حیطه هیچ دخل و تصرفی در متن اثر ایجاد نمی
پرداخههت. در  تکمیههل نهواقص مو،ههود در آن میو توانمنهدی علمههی خهود دسههت در اثههر بهرده و بههه 

کلی نسخه که وظیفه ناسخ به طور  شهود، امها ایهن حهس  برداری پنداشته می این میان، هر چند 
که تکمیهل اثهر بهه  -اند  که بیشتر از اهل علم نیز بوده -نویسان  نزد این نسخه و،ود داشته است 

کم  می ود را مح  در آوردن اضافاتی در کند؛ برای همین خ رساندن مقصود نویسنده اصلی 
های حدیثی  دیدند. تالش برای تکمیل ی  اثر پیشین، مخصوصا  در بیوت و خاندان متن می

اسهت. احمهد بهن حنبهل  مسهند احمهد بهن حنبهلرواج فراوانی داشته است. نمونه بارز این مهورد 
نها بهر وصهیتی بهه همهین خهاطر فرزنهد او ب 25امکان تکمیل مسندش را در طول عمر خهود نیافهت.

گردیهد. احمهد طبه  نقهل منهابع بها  که از ،انب پهدر بهه وی رسهیده بهود، عههده دار حفه  ایهن اثهر 
در اواخهههر عمهههر از فرزنهههدش درخواسهههت  26«احهههتف  بهذاالمسهههند فانهههه سهههیکون امامههها  »عبهههارت 

کنههد. آنچههه از معنههای حفاظههت در ایههن وصههیت می می تههوان اسههتنباط  نمایههد تهها اثههرش را حفهه  
قیقت، تالش برای ،لوگیری از نهابودی اثهر اسهت و نقهل شهفاهی آن مهدنظر نیسهت. نمود، در ح

                                                   
که توسر نویسندگان اصلی ناقص نگاشته شده است می23 منتقهی سهید مرتضهی،  سها ل الخهالفمتوان به  . در زمینه آثاری 

تههذیب و حاشیه شهیخ بههایی بهر   نین الدین ابو منصور حسن بن زیاز ،مال الد  ث الصحاح و الحسانیالجمان فی األحاد
کرد. االحکام  شیخ طوسی اشاره 

 .172و 32، ص الرسالة المستطرفةهایی از این نوع آثار ر :  . برای مشاهده نمونه24

 .172، صو عصره: آراءه و فقههابن حنبل حیاته . 25
 .327، ص 11، جسیراعالم النبالء. 26
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که اساسا  عبارت  دلیل این استنباط نیز از آن  کهه در « سیکون اماما  »رو است  داللت بهر آن دارد 
عنههوان منبعههی مر،ههع نههزد مههردم شههناخته   چههه نگاشههته شههده اسههت، بههه صههورت حفهه  اثههر، آن

نای درخواست احمد به صورت واضح حف  فیزیکی مسندش شود. با این توضیحات مع می
شود و از این رو عبداهلل بنا بهر درخواسهت پهدر  است. این خواسته از طری  استنساخ محق  می

گردان پهدرش  اساسا  خود را موظ  به استنساخ اثر می دانست؛ اما عبداهلل به همراه یکهی از شها
ه برخههی از نههواقص اثهر شههده و در نتیجههه، در بهه نههام ابهوبکر قطیههع هنگههام عمهل بههه وصههیت متو،ه

کار خود مجموعه بهه مهتن  -نشده بود  که توسر احمد بن حنبل نوشته  -ای از روایات را  اثنای 
کتهاب نهزد مهها احمهد بهن حنبهل محسههوب  27افزاینهد. اصهلی می در ایهن نمونهه، نویسههنده اصهلی 

گرد او هستند؛ لکن چنان می شود در اینجا ناسخ این  می که مشاهده شود و ناسخان پسر و شا
کتاب بیافزاید؛ زیرا اوال  اثر را متعل   اختیار را به خود می دهد تا مطالبی را از روی عمد به اصل 

کار در  به پدر و یا استاد خود می کمال و تمام بوده است. این  دانسته و ثانیا  خواستار ارا ه اثری 
که احمد بن حنبل درخواست ت حالی صورت می کمیل اثر نداشته و تنها استنسهاخ آن را گیرد 
 انتظار داشت.

شهده  تکمیل ی  اثر توسر ناسخ عملکردی رایج مخصوصا  در زمینه حدیث محسوب می
گونه تهوان یافهت. اشهکال اصهلی  های متنوع دیگری را با چنهین رویکهردی می و در صورت تتبع 

که به سبب مرسوم نبودن برخ در این بخش زمانی ایجاد می ی از قواعهد، ناسهخ، تفکیکهی شود 
کهار خهود بها مؤله  اصهلی ارا هه ننمایهد تها بهدین نحهو امکهان تشهخیص اضهافات وی بها  را میان 

گونههه مواقههع امکههان شناسههایی دخههل و تصههرفات ناسههخ بههه  اصهل اثههر و،ههود داشههته باشههد. در این
ا انتقهادی مو،هود در علهوم حهدیث و بهه -پهذیرد، لکهن بنها بهر سههنت تحلیلهی سهختی صهورت می 

کم بهر مهتن تها حهدی امکهان  دقت هایی علمی در سطح بررسهی سلسهله اسهناد و یها ادبیهات حها
عنههوان تحریهه  شههناخته   ایههن تصههرفات مسههتقال  بههه 28تفکیهه  ایههن دو از یکههدیگر و،ههود دارد.

کهه انگیهزه ناسهخ از تکمیهل اثهر، تغییهر  شود؛ تنها زمانی تحری  در ایهن بخهش رخ می نمی دههد 
ری و تبلیههغ فکههری مخههال  بهها آنچههه نویسههنده بههدان معتقههد بههوده اسههت بههردا ،هههت مههتن و بهره

 29باشد.
                                                   

 .21، صالمصعداالحمد فی ختم مسند االمام احمد. 27
، سراسههر اثههر؛ همچنههین بههرای االخبارالدخیلههة، سراسههر اثههر؛ علههل الحههدیث. بههرای آشههنایی بهها نحههوه نقههد سههنتی حههدیث ر. : 28

گونه  .98-83، صعلل الحدیثکتچی، شناسی نقدهای ،دید حدیث ر. : پا آشنایی با 
 .47-35، ص1، جالموضوعاتها ر :  . برای آشنایی بیشتر با این انگیزه29
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 . انگیزه تصرف عامدانه باهدف تغییر در متن اثر تألیفی2-2
کهه   اختیارات ناظر به تغییر اثر تألیفی، شباهت فراوانی به مورد پیشین دارد؛ اما بهه سهبب آن

شههده  هههای وی تنظیم ز منظههر انگیزهبنههدی پیشههنهادی ایههن مقالههه، اختیههارات ناسههخ، ا در طبقه
گرفت. با تو،هه بهه انگیزه  را باید به« تغییر در اثر»است، فلذا  ههای  عنوان موردی مستقل در نظر 

باشهههد، قصهههدی در حهههذف مباحهههث « تکمیهههل اثهههر تهههألیفی»کهههه وی بهههه دنبهههال  ناسهههخ، هنگامی
گرد که به نظر او در مهتن الفهال  آورد تها  یهده اسهت، مهینویسنده نخواهد داشت و فقر نکاتی را 

که در دسهت دیگهران قهرار می نهایتا  نوشته شهده باشهد؛ امها در  صهورت تکمیهل ارا ه گیهرد، بهه  ای 
کهردن مباحهث، احتمههاالت دیگهری همچهون حهذف مطالههب و «تغییهر در اثهر» ، عهالوه بههر اضهافه 

کارکردهههها منجهههر بهههه تحریههه  می کهههه در برخهههی   شهههود. ایهههن ،هههایگزینی مطالهههب نیهههز و،هههود دارد 
توان مطرح نمهود: سهطح اول بهه ِاعمهال تفکهرات ایهد ولوژی  ناسهخ  تغییرات را در دو سطح می

کهه بهرای مفههوم نمهودن واژگهان صهورت  گردد و سطح دوم شامل تغییراتی می در متن برمی شود 
 گیرد. می
 های ایدئولوژیک ناسخ . تغییر متن بر اساس انگاره2-2-1

ای، سیاسهی و یها  ایهد ولوژی  خهود و بها مقاصهد فرقهه ههای در ایهن بخهش ناسهخ بنها بهر انگاره
گاهانه در متن می زند تا دیدگاه خود را در قالب افکار و آثار  صنفی دست به دخل و تصرفاتی آ

کهن وقتی به مقایسهه نسهخه 30برخی از معاری  ترویج نماید. های مو،هود  در بسیاری از متون 
که نتیجه تحوالت اید ولوژی  ،امعهه اسهت. بین پردازیم، تصرفاتی تدریجی را می ها می آن یم 

کهه نمونهه ،الهب  بسیاری از اوقات این تغییرات در اسامی افراد خود را نشان می تو،هه آن  دهد 
کرام در روندی چند صدساله از نسخ خطی است. دلیل ایهن  31حذف تدریجی نام محمد بن 

کهههه بههها شکسهههت تهههاریخی طرفهههداران مهههذهب م حهههذف را در آن  کهههرام بایهههد ،سهههت  حمهههد بهههن 
کههه آثههار ایههن مههذهب را رونویسههی می نسخه کههرام  کرده نویسههانی  انههد، هههر ،هها بههه نههام محمههد بههن 
کهه روزگهاری بهاالترین قهدرت سیاسهی و  -اند؛ زیرا مذهب او  اند، دست به تغییرات زده رسیده

اثههر شکسههت تههاریخی مغلههوب مههذاهب دیگههر شههده  بههر _دینههی بخشههی از خراسههان بههوده اسههت 
 32است.

                                                   
 .110-93، صها نقش اید ولوژی  نسخه بدل. 30
کسب اطالعات بیشتر ر : 31 کرام سجستانی در پرتو سخنان نویافته از او. برای   .113-61، صچهره دیگر محمد بن 
 .394-392ص تر،مه تاریخ یمینی،. 32
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که در این نمون کتهاب  بین می ه ،الب حدیثی  کرد،  اسهت.  مکهارم االخهالقتوان بدان تو،ه 
کتههاب در دوره گرفههت و ایهن نکتههه دشههمنان شههیعه را بههر آن  ایهن  ای بسههیار مههورد تو،هه مههردم قههرار 

کننههد؛ لههذا برخههی از دشههمنان شههیعه  کتههاب بههه نفههع خههود اسههتفاده  داشههت تهها از مقبولیههت ایههن 
کههه در آن بهها تغییههر، حههذف و اضههافه برخههی مطالههب چهههره هایی از آن اثههر ر نسههخه ا پدیههد آوردنههد 

گزارش سید محسن امهین برخهی از تحری  ه سازند. بنا به  گرفتهه در  شیعه را مشّوَ ههای صهورت 
، حههذف نههام و حضههرت زهههرا آن نسههخ عبههارت بودنههد از: حههذف احادیههث فضهها ل علههی

بعهد از نههام « السههالم  علیهه» و ،هایگزینی نههام یکهی از شههیخین، حهذف ،ملههه حضهرت علههی
بههه عایشههه و  و نسههبت دادن احادیههث حضههرت زهههرا« عنههه اهلل  رضههی »ا مههه و تبههدیل آن بههه 

هههاى  حفصههه. در همههان دوران میههرزاى بههزرگ شههیرازى، پههس از اطههالع از ایههن توطئههه تمههام نسههخه
کتاب را ،مع کرد و با تطبیه  دادن نسهخه خطی و قدیمی  ود ها توسهر حهاج شهیخ محمه آورى 

کتاب را ارا ه نمود. برو،ردى نسخه  33ای منقح از 
گستره تصرفات عامدانه با اهداف اید ولوژی  بسیار زیاد اسهت؛ امها عمهده ترین  در هر سو، 

،ایی الفههار، ،مههالت و حتههی  انههد از حههذف، اضههافه و یهها ،ابههه ههها عبارت هههای ارا ههه آن قالب
کاسههتن از ،ایگههاه  های دینههی و مههذهبی و  شخصههیتصههفحات یهه  اثههر بهها هههدف افههزودن و یهها 
چههه نویسههنده بههدان اعتقههاد داشههته،  عبهارات مههرتبر بهها ایشههان، انتسههاب عقایههدی مخهال  بهها آن

کردن نام ها به دلیل بغض اید ولوژی ، ،ابه حذف نام شخصیت هها از فهردی مغبهوض بهه  ،ا 
گوینهده کهه در دوره فردی محبوب و بر عکس، نسبت دادن سهخنی شهیوا از  ورد ههای بعهد مه ای 

کههه مههورد محبههت ،امعههه اسههت و همچنههین  بغههض ،امعههه بههوده اسههت بههه شخصههیت دیگههری 
 34های مشابه به دلیل تمایالت اید ولوژی . ،ایی نام ،ابه

گان و زبان اثر2-2-2  . تغییر در متن برای تسهیل فهم واژ
کاربردهههایی از عبههارات  حساسههیتی را بههرای  -کههه لریههب باشههند  -در ایههن بخههش واژگههان و 

که منجر می به و،ود میناسخ  و یها  35گردد وی واژه مهجور را با واژه مأنوس تعهویض نمایهد آورد 
که با ویراست ساختار لریهب ،ملهه، مهتن را بهرای خواننهده روشهن نمایهد. در ایهن بعهد، ههر  این

بسها انتقهال معنها بهه صهورت اشهتباه  چند انگیزه تحری  به صورت صریح و،هود نهدارد، امها چه

                                                   
 .224، ص5، جاعیان الشیعة. 33
 .96-95، صها نقش اید ولوژی  نسخه بدل .34

 .399، صفقه الحدیث )مباحث نقل به معنا(؛ 238، صهای خطی پردازی و تصحیح انتقادی نسخه تاریخ نسخه. 35
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گیرد و   مو،ب تحری  حدیث شود.  در نتیجهانجام 
ای درون زبانی  مثابه تر،مه تغییر واژه توسر ناسخ برای رساندن معنا در بسیاری از موارد به 

شهود و یها  یها از واژگهان متهرادف اسهتفاده می است. در تر،مه درون زبانی برای یه  واژه لریهب، 
یهزی شهبیه نقهل بهه معنها در انتقهال ایهن نهوع از تغییهر چ 36شود. که به شرح لف  پرداخته می این

کههه شههنیده اسههت،  شههفاهی احادیههث اسههت. در نقههل بههه معنهها راوی برداشههت خههود را از حههدیثی 
کههه بههه نظههرش معنههای نزدیهه  را  37دارد. بیههان مههی در ایههن نههوع از تغییههر نیههز ناسههخ واژه معههادلی 

که بها کند؛ برای مثال در تعدادی از روایات برای نشان داد رساند، انتخاب می می ن حجم آبی 
کههر، قلتههین و رطههل بههه برخههورد نجاسههت نجههس نمی کههه  کههار رفتههه اسههت و حههال آن  شههود، واژگههان 

کههه در ایهن  تفاوت آمهده اسههت، بههه سهبب نههامفهوم بههودن برخهی واژگههان در بههوم   بههین پههیش ههایی 
د. ای معنادار توسر ناسخ است تا در  بهتری از الفار صورت پذیر مربوطه و تبدیل آن به واژه

که انهدازه اسهتانداردی داشهته اسهت، اطهالق می -گونه، واژه قله   این  -شهد  که بر ظرفی مصری 
کهر بهوده اسهت، بها واژه مهذکور ،ابهه رود، به سبب این وقتی به عراق می ،ا  که ظرف اسهتاندارد، 

  38شود. می
 . انگیزه تصرف عامدانه با هدف اختصار اثر تألیفی2-3

کتههب، آسههی کالههذ، دوات،  بدر حههوزه استنسههاخ  کمبههود منههابع مههادی از قبیههل  هایی چههون 
کیفیت آن ها، تأثیرات چشهمگیری را در نهوع ارا هه برخهی از آثهار پدیهد  ،وهر و همچنین ضع  

شهد.  نویسهان می هایی خاص از ،انهب نویسهندگان و نسخه آورد و مو،ب اعمال سیاست می
کالذ، ب این آسیب کیفیت ماندگاری  که  39تأمل است؛ سیار قابل ها، مخصوصا  در زمینه  چرا

کیفیههت پههایین آن طههول عمههرش را پههایین  کالههذ دشههوارتر از زمههان حاضههر بههود و  اوال  دسترسههی بههه 
شههان  رفتنههد، ماندگاری سههوزی یها ،نههگ از بهین نمی که آثههار بهر اثههر آتش آورد؛ ثانیهها  در صهورتی مهی

ههایی از قبیههل  لثها  آفهتنمودنهد؛ ثا از آن حهالتی شههکننده پیهدا می زمهانی محهدود داشهت و پهس 
یانهههه، انگهههل و یههها قار  و،هههود  40دادنهههد. هههها نیهههز نسهههخ خطهههی را در معهههرض تهدیهههد قهههرار می مور

                                                   
 .150-149، صفقه الحدیث )مباحث نقل به معنا(. 36

وصهول االخیهار الهی اصهول ؛ 171-170، صالکفایهة فهی علهم الروایهةعنهار.  : . برای تعری  و نظرات مختل  در مورد نقل به م37
 .153، صمعارج االصول؛ 152، صاالخبار

 .37، ص6، جالوافی. 38
کالذ در اسالم ر. : 39  .275-274، صکتاب در پویه تاریخ. برای آشنایی با تاریخ 

کمیابرسان به نسخ خطی ر. :  . برای اطالعات بیشتر در زمینه عوامل آسیب40  .122-117، صآشنایی با نسخ خطی و آثار 
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های مکانی و فیزیکی مربوط  عالوه محدودیت  های مادی در منابع، به ها و آسیب محدودیت
ای خههاص از موا،هههه بهها متههون، مخصوصهها  آن  گیری شههیوه بههه نگهههداری ایههن آثههار باعههث شههکل

که مجلدات فراوانی را به خود اختصاص مید گردیده بهود. معمهوال  پهس  سته از منابعی  دادند، 
کتابی به نگارش درمی از این  گذشت، نیاز بود تا برای حفه   آمد و زمانی مشخص از آن می که 

کتاِب نگارش یافتهه، دوبهاره نسهخه گهردد. ایهن  برداری شهود تها از آسهیب اثر،  های مو،هود حفه  
گردیده بود تا راه محدودیت گرفته شود تا این حل ها مو،ب  گونه از  هایی برای حف  آثار در نظر 
هههها ،لهههوگیری شهههود. اختصهههارگرایی بهههه شهههیوه تحریهههر همهههراه بههها تلخهههیص، تقطیهههع و  نهههابودی آن

کتاب کوچه  تلخیص  کهه بهرای  تر مهم های چند ،لهدی بهه منهابعی  تهرین راهکارههایی بودنهد 
کار می که در ادامه به مصادی  آنر حف  این آثار به   ها اشاره خواهد شد. فت 

 . تحریر همراه با تلخیص از اثر تألیفی2-3-1
و  41تحریههر بههه معنههای بازنویسههی اثههر بهها هههدف پیراسههتگی مههتن و نظههم بخشههیدن بههه آن اسههت

ههای ویهرایش از قبیهل ویهرایش  تقریبا  معادل ویرایش در زمهان حاضهر اسهت و شهامل انهواع حوزه
کتب قدما یها توسهر خودشهان و یها  42شود. ی و ادبی میفنی، ساختار تحریر همراه با تلخیص 

شههد؛ لکههن موضههوع چنههین تحریههری تنههها زمههانی موضههوع ایههن مقالههه  عالمههانی دیگههر انجههام می
که اثر توسر فردی نسخه می نویس تحریر همراه بها تلخهیص شهده باشهد. دلیهل  تواند قرار بگیرد 

که نویسنده  کدام از نویسنده یا ناسخ این امر نیز آن است  ،ایگاهی متفاوت از ناسخ دارد. هر 
کههه یهه  اثههر را   ای را بههر عهههده وظیفهه کههه متفههاوت از دیگههری اسهت. نویسههنده فههردی اسهت  دارنهد 

کتههاب اصههلی بهها اهههداف  تولیههد می کههه بههه دنبههال نگههارش از روی  کنههد، امهها ناسههخ فههردی اسههت 
کتاب از نابودی است.  تجاری، حف  علم و یا حف  

گذشهته وقتهی  کتهاب اشهکاالتی در آن می در  دیههد و از  کهه یه  عهالم در هنگههام مطالعهه یه  
کتههاب صههورتی تلخههیص یافتههه بههه خههود بگیههرد، مجبههور بههود فراتههر از  سههوی دیگههر الزم می دیههد تهها 

کتههاب، نههاظر بههه ارا ههه اثههری تصههحیح شههده و تلخههیص شههده،  کارهههایی چههون حاشیه نویسههی بههر 
کتاب بزن د. در چنین مواردی مستنسخ، اصل اثهر را بهه صهاحب اصهلی آن دست به استنساخ 

کار توسر وی خالصه  نمود، لکن از آنجایی منتسب می شده بود، معمهوال  نهامی از خهویش  که 
آورد. در بسیاری از موارد به سهبب معهروف بهودن مستنسهخ، نسهخه تحریهر  نیز در اثر به میان می

                                                   
 .268، ص6، جتاج العروس. 41

 ، سراسر اثر.آشنایی با ویراستاری و نشر. برای آشنایی با انواع ویرایش ر. : 42
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کههه چنههین  اد رواج پیههدا میتلخیصههی اثههر از اصههل اثههر بیشههتر در بههین افههر نمههود. شههاید تصههور شههود 
که به سبب  نویس محسوب می افرادی عمال  خالصه گفت  شوند، نه مستنسخ. در ،واب باید 

آمهد  وسعت دایره استنساخ نزد قدما، حتی چنین مواردی نیز به مثابه استنساخ به حساب می
کهه چنهین آثهاری را پدیهد می کهار «استنسهخه فهالن»چهون آورنهد، بها قیهدهایی هم و افرادی  ، نهوع 

 آوردند. خویش را از قبیل استنساخ به حساب می
ای از ایههن نههوع تصههرفات اسههت. نویسههنده  شههیخ طوسههی نمونههه اختیههار معرفههة الر،ههالکتههاب 

کتاب نزد قدما به نام  کشی است. این  کتاب،  شهناخته  معرفهة الر،هالیها  ر،هال الکّشهیاصلی 
کّشی در آن به ذکر روای می که در مدح یا ذّم راویهان وارد شهده بهود. شهیخ شده و  اتی پرداخته بود 

کتههاب را در سههال  کههرد456طوسهی ایههن  گروهههی از اهههل علههم، امههال  و  43ق، در نجهه  اشههرف، بهر 
کتههاب مشههاهده می کههه در  تصههمیم بههه ارا ههه تحریههری  44نمایههد، گویهها بههه خههاطر برخههی از الالطههی 

گههزینش خههود، چههه روایههاتی را حههذف کههه شهه گیههرد. فهههم دقیهه  این گونه از آن می خالصههه یخ در 
کدام از علمها   ، بعد از قرن پنجم نایاب شد و هیچر،ال الکّشیکرده، دقیقا  روشن نیست؛ زیرا 

گونه اثههر محسههوب  کههه تحریههر خالصههه - اختیههار معرفههة الر،ههالانههد، امهها  آن را در اختیههار نداشههته
 باقی ماند. -شد  می

که ناسخ در سل  عالمان شناخته  گونه از آنجایی خالصهمعموال  در این نوع از تحریرهای 
هایی همچون اختیهار،  گرفته و با افزودن نام  شود، در نتیجه خود، تعهد تلخیص را بر عهده می

کننههده آن   مختصههر یهها تلخههیص بههه اثههر نههام خههویش را نیههز بههه کننههده و یهها تلخههیص  عنههوان تحریههر 
کهه دسهت  آورد. در اینجا به  می تهوان  بهه تحریهر همهراه بها تلخهیص زده اسهت، میتناسب فهردی 

که آیا در اصل مدعای نویسنده تغییری صورت پذیرفته است یا خیر.  اطمینان حاصل نمود 
 . تلخیص اثر تألیفی2-3-2

کتهاب راحهت برداران در موا،ههه بها یه  اثهر اصهیل بهرای این گاهی نسخه تر  کهه دسترسهی بهه 
و،هه بازنویسهی  ههیچ   . در این مورد، هدف اصلی بهزدند باشد، دست به خالصه نمودن آن می

گرفتهه می کهه از انجهام آن پهی  کهم نمهودن حجهم اثهر  و یا تهذیب اثر نبود، بلکه تنها ههدفی  شهد، 
کاری از ی  شد، زیرا مو،هب صهرفه  سو برای مردمان آن عصر مفید تلقی می بود. انجام چنین 

کالهذ و بعضها  ،لههوگیری از ارا هه مباحهث په و تفصهیل و یها مسها ل پیرامتنههی و  ر طههول اقتصهادی 
                                                   

 .130، صفرج المهموم. 43

کتاب ر. : 44  .372، صر،ال النجاشی. برای اثبات و،ود الالط در این 
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گاهی به  ناپذیری را پدید می شد، اما از سوی دیگر، صدمات ،بران ،ز ی ی  اثر می آورد؛ زیرا 
کتههاب از دسههت می واسهطه همههین تلخیص  کههه بهه  هها مطههالبی از یه   راحتههی ،ههایگزینی  رفهت 

گرفت. برایش نمی  شد در نظر 
های خطهی مربهوط بهه حهوزه حهدیث شهاهد آن هسهتیم  خهبرای نمونه، در موارد زیادی از نسه
کتههاب بههه صههورتی خالصههه کههه سههند روایههات از مههتن آن حههذف  تر بههه  شههده اسههت تهها بههدین نحههو 

کهه عمهده نسهخه مخاطبان ارا ه شود. می کهه چنهین اقهداماتی را انجهام  توان حهدس زد  بردارانی 
کهه بهرای آن می ا فقهر مهتن حهدیث حهاوی هه دهند، دارای تخصص حدیثی الزم نیسهتند؛ چهرا 

کهه در بررسهی انتقهادی  گهردد؛ حهال آن پیام است و سند حدیث عنصری با اهمیت تلقهی نمی
ای صههحیح در حههوزه نقههد  احادیههث، سههند نقشههی محههوری دارد و حههذف آن رسههیدن بههه نتیجههه

المطالههب و تفسههیر العیاشههی برداران بهها دو اثههر  نمایههد. برخههورد نسههخه حههدیث را دچههار مشههکل می
گویها در ایهن زمینهه اسهت. روایهات مو،هود در نگهارش  نمونهه یه بزوا د المسهانید الثمانیهةالعال ای 
برداری، اسهناد  انهد، امها بعهدها نسهخه همگهی دارای اسهنادی مسهتقل بوده تفسیر العیاشهیاولیه 

کتاب را به سبب تلخیص حذف می کتهاب  به همین خاطر آن 45نماید. این  چهه امهروزه از ایهن 
کتههاب اسههت و نسههخه سههنددار آن از میههان رفتههه اسههت. در مانههده، ن باقی سههخه بههدون سههند ایههن 

کتاب  مانده سند و سنددار اثر باقی برخی موارد نسخه بی المطالب العالیه بزوا د المسهانید اند. 
دسهت اسهت و مصهحح اثهر در مقدمهه آن و،هود دو  ای از ایهن  ابن حجر عسقالنی نمونهه الثمانیة

گواه 46دهد. ی مینوع نسخه از آن را 
 

 . تقطیع اثر تألیفی2-3-3
گذشتگان عاملی مؤثر تلقی می گاهی اوقهات بهه  نیازسنجی مخاطبان در تقطیع آثار  گردد. 
کتههاب بهها اهمیههت، ضههروری می نمههود تهها تو،ههه الزم بههه آن  سههبب نیههاز بههه بخههش خاصههی از یهه  

گهههردد و از بقیهههه قسهههمت ها لفلهههت شهههود. ایهههن شهههیوه مخصوصههها  در  بخهههش خهههاص معطهههوف 
کتههب دعهها  تابک مشههاهده  قابل -کههه بیشههتر مههورد مرا،عههه عمههوم مههردم بههود  -هههایی همچههون 

کنار مجموعه 47است؛ که امروزه نیز در  سید بن  اقبال االعمالهای مفصلی همچون  همچنان 
ای خهاص  شهیخ عبهاس قمهی ادعیهه الجنهان مفاتیحشیخ طوسهی و  مصباح المتهجدطاووس، 

                                                   
کتاب45  .2، ص1، جتفسیر العیاشیتوسر ناسخ ر. :  . برای دلیل حذف اسناد این 

 .484-453، ص1، جالمطالب العالیة بزوا د المسانید الثمانیة. مقدمه 46

ها  از ایهن قبیهل نمونهه -اسهت  ةیهمهان الباقیة و َ،نهة اْلیهُ،نهة األمهان الواقکهه تلخهیص  -کفعمهی  ةیهة و الَجنة الباقیالُجنة الواق. 47
 گردد. محسوب می
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گانهه چها   یا مجموعه همچون دعای توسل، زیارت عاشورا و ای خهاص از ادعیهه مشههور ،دا
کتههب دعهها، نیازهههای آموزشههی متعلمههان بههه سههبب این می کههه بههازار خههوبی بههرای  گردنههد. لیههر از 

شهههد، نیهههز انگیهههزه بسهههیاری بهههرای بهههروز چنهههین عملکهههردی را فهههراهم  پردازان محسهههوب می نسههخه
ههههای  ری و یههها بخشآورد. بهههه همهههین سهههبب، منهههابع آموزشهههی معمهههوال  بهههه صهههورت اختصههها مهههی

کز آموزشی تدریس می که در مرا . در 48گشهت برداری می شد، به صورت مجزا نسخه مشخصی 
گهر در چنههین مهواقعی فقههر بخشهی خههاص از یهه   کههه ا گفههت  تحلیهل ایههن نهوع از تصههرفات بایهد 

گردد، زمینه کتاب نسخه هایی  های تحری  و،ود نخواههد داشهت؛ زیهرا عمهدتا  نسهخه نویسی 
کتهاب  وند، به سبب اینش که تقطیع می که مبنای نگارش، نیاز مخاطبان به بخشی خاص از 

کمتهری بهرای تحریه  توسهر ناسهخ و،هود خواههد داشهت؛ زیهرا معمهوال  چنهین  بوده، لذا انگیزه 
زودی شهههناخته و مو،هههب  انهههد و اشهههتباه و دخهههل و تصهههرفات بهههه  های پرشهههمارگان بوده نسهههخه
 شد. گردانی مردم از فرد خاطی می روی
 . انگیزه تصرف عامدانه با هدف خلق اثر جدید2-4

کههار وی  هههای ناسههخ در زمینههه تصههرفات عامدانههه اوج فعالیت کههه ثمههره  اش هنگههامی اسههت 
گذشههتگان در حههوزه دسترسههی بههه منههابع  کههه  کمبودهههایی  گههردد.  منجههر بههه خلهه  اثههری ،دیههد 

کهههه در مسهههیر استنسهههاخ و،هههود داشهههت. همهههین امهههر باعهههث  بهههروز داشهههتند، مشهههکل بزرگهههی بهههود 
گردیده بود. یکی از عمهده کمبودها  آوری و  ترین برخوردهها ،مهع عملکردهایی متناسب با این 

تلفی  چند اثر با موضوعی مشهتر  و در سهطح یه  نسهخه بهود. در اینجها ناسهخ خهود اقهدام بهه 
کهه در دسهت داشهت، می آوری رساله ،مع کوچ  و بزرگی  هها را در قالهب یه   نمهود و آن های 

کرد. البته ارا ه چند اثر از ی  نویسنده واحد یا چند نویسنده متفهاوت، در یه   ینسخه ارا ه م
کمی داشته باشند، امری معمول شناخته می که آثار حجم  شود  نسخه، مخصوصا  در مواقعی 

که باقی و اساسا  بنا بر نسخه که چنین  مانده است، می های تلفیقی فراوانی  گرفت  توان نتیجه 
کههه بههرای نهایههت اسههتفاده از نسههخه چیههزی در میههان نسههخه کههه در  نگاران مرسههوم بههوده اسههت  ای 
های نسهخه بهاقی  شهد و مقهداری از برگهه کهه استنسهاخ یه  اثهر تمهام می دست بهوده در صهورتی 

کههه معمههوال  نههام  مانههد، اثههری دیگههر را بههه انضههمام اثههر اول ارا ههه بنماینههد. البتههه بهها تو،ههه بههه این می
                                                   

کتاب48 که .  گردنهد، نمونهه بهارزی از چنهین تقطیعهاتی هسهتند؛ بهرای  بهه صهورت سهنتی در حهوزه علمیهه تهدریس می هایی 
برداران نیز این دو  شد، نسخه های علمیه تدریس می در حوزه مغنی اللبیبکه عمدتا  باب اول و رابع  نمونه با تو،ه به این

 نمودند. فصل را را به صورت مجزا برای طالب استنساخ می
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که در ی  گشت و عالوه بر آن، با عال مهی  شد معرفی می مجموعه آورده می نویسندگان آثاری 
کههرد؛ امهها  امکههان تفکیهه  اثههر اول از اثههر دوم و،ههود داشههت، مشههکلی نیههز در ایههن بخههش بههروز نمی

کههه اوال  ناسههخ چنههد مجموعههه را بهها یکههدیگر آورده و  مشههکل اساسههی در ،ههایی شههکل می گرفههت 
کهه نهامی از صهاحبان اثهر بهرده باشهد آن  بهدون اینکرد و  ها مشخص نمی ثانیا  تفکیکی میان آن

کنار یکهدیگر ارا هه می کهه هویهت اثهر بهرای آینهدگان از بهین  گونهه عهالوه بهر این نمهود. این آثار را در 
کهل اثهر بهه فهردی واحهد نیهز بهروز خواههد نمهود. مشهکل زمهانی  می رود؛ تصوری نیز مبنهی بهر تعله  

که در بسیاری از مواقع  دوچندان می کتابشود  شناسهی بهه طهور حهتم اثهری را بهه  مبتنی بهر آثهار 
که امروزه از وی بر  ی  نویسنده می کهه بهه  توان نسبت داد؛ اما اثری  کتابی  ،ای مانده را همان 
کههه  تههوان به انههد، نمی وی نسههبت داده کههه ادلههه و شههواهدی در مههتن و،ههود دارد  حسههاب آورد؛ چرا

گیری  گونه از مهوارد، ناسهخ سههمی بسهزا در شهکل ایننماید. به طور حتم در  این ادعا را نفی می
ای واحهد بهرای  چنین حالتی داشته است. به همین خاطر در چنین مهواقعی پیگیهری نویسهنده

کاری از تصرفات عامدانه ناسخ بهه  اثر ،واب نخواهد داد؛ زیرا احتمال این حسهاب  که چنین 
 بیاید، بسیار زیاد خواهد بود.
کههار مؤلهه  کههه  توانههد داشههته باشههد، بههر اسههاس  بهها فعالیههت ناسههخ در تولیههد اثههر می تفههاوتی را 

کمیهت نظهم بههر مهتن اثهر و یکسهان بههودن ادبیهات پهردازی مهتن تفکیهه   شاخصهه هایی چهون حا
که به منهدی  گهردد، بهه خهاطر بهره دار تولید ی  اثر می عنوان مؤل  عهده  کرد؛ برای مثال فردی 

کردن آن در متن است اثری  از دانش الزم و همچنین نظام فکری مشخصی که به دنبال پیاده 
کهه صههدر و ذیهل و همچنههین ابتهدا و انتهههای آن بها یکههدیگر ارتبهاط داشههته  را تولیهد خواههد نمههود 

نواخههت و اسهتفاده از ادبیههاتی متناسهب بهها موضهوع سههیر  باشهد و طبیعتهها  بها سههب  نگارشهی ی 
کتاب را بهه رشهته تحریهر درمهی کهه ا مطالب  گهر فهردی َآشهنایی بها سهب  نگهارش آورد؛ تها ،هایی 

کل متن را به وی منتسب می کم بر  نماید؛ امها بهه سهبب  نویسنده مزبور داشته باشد، سب  حا
کهه تولیهد می ها را در نظر نمی که ناسخ این دقت این کنهد نیهز فاقهد ایهن  گیرد، در نتیجه، متنی 

گسسههت در موضههوعات، فقههدان انسههجام، ت مؤلفههه شههویش در مههتن، ها اسههت. بههه همههین خههاطر 
های متفاوت نگارشی و سلسله  شده، سب  های مکرر از مطالب، نقصان مباحث ارا ه  پرش

که توسر ناسخ تولید شده باشد، قابل سندهای ناهمگون به  مشهاهده اسهت.  خوبی در آثاری 
کتهاب  تفسیر منسوب به علی بن ابراهیمهایی همچون  کتاب منسهوب بهه شهیخ  االختصهاصو 
کهه در   رسد از ،مله آثاری به به نظر می -روزه در دسترس قرار دارد که ام -مفید  حساب بیایند 

تهوان تشهخیص  هها می شناسهی مباحهث مطهرح در آن این طبقه ،ای داشته باشهند؛ زیهرا بها الیه
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کتاب گویها مباحهث تعهدادی از  کتاب توسر ی  نفر نگارش نیافته است، بلکهه  که  هها بهه  داد 
گردیههده اسهت؛ بههرای مثهال بنهها بهر فهههارس شهیعه میصهورت تلفیقههی در ایهن آثهها گهردآوری  تههوان  ر 

کتهابی منتسهب بهه  49کتابی را در تفسیر مهأثور بهه علهی بهن ابهراهیم قمهی نسهبت داد و امهروزه نیهز 
کل مجموعه کتاب،  که امروز در دست داریم، نمی و،ود دارد، اما با وارسی  تهوانیم بهه وی  ای را 

که به سبب  کتاب، افهراد دیگهری نیهز همچهون  آشفتگینسبت دهیم؛ چرا  های سندی و متنی 
عنههوان نویسهنده اصهلی معرفههی   ابوالفضهل عبهاس، ابهی الجههارود و علهی بهن حههاتم قزوینهی نیهز بهه

کههه در ایههن میههان می حههال آن 50انههد. گردیده تههوان مههدنظر قههرار داد، عههدم  کههه یکههی از احتمههاالتی 
کتهاب بهه فهردی خهاص و قهرار دادن آ کهه انتساب این  ن در زمهره تألیفهات ناسهخانه اسهت؛ چهرا 

کتهابی  خهوبی نشهان  تواننهد بهه  های متنهی و سهندی می ریختگی هم به کهه ایهن اثهر اساسها   دهنهد 
کتب مختل  در دست  آید، بلکه ناسخ مجموعه حساب نمی  تألیفی به که از  ای از روایاتی را 

کتاب افزوده است و از مجمهوع ایهن افزو ای تفسهیری را پدیهد  هها نسهخه دهداشته است، به متن 
کههه سههعی در ،مههع کههه اصههل اثههر مسههوده آورده و یهها این آوری  ای از یکههی از عالمههان حههدیث بههوده 

که بعدها به   واسطه استنساخ آن رواج یافته است.  برخی روایات داشته 
کتهب فههاس اساسها   نظر از این منسوب به شیخ مفید نیز با صرف االختصاصکتاب  که در 
برخههوردار  تفسههیر علههی بههن ابههراهیمبههدین نههام بههه وی منتسههب نشههده، از وضههعیتی مشههابه بهها اثههری 

کههه در مههتن صههورت می اسههت؛ زیههرا پرش کههه مشخصهها  معلههوم   بههه 51پههذیرد، هههایی  عههالوه ابههوابی 
گفتهه  کی از انتسهاب اثهر بهه ناسهخی ناشهناس اسهت. نا گردیده به افرادی خاص تعله  دارد، حها

که در این میان ف عنهوان   بهه االختصهاصحسهاب آوردن  های دیگری نیز چون بهه  رضپیداست 
کهه در ایهن  رسد و می دفتر مسوده عالمی مجهول نیز بعید به نظر نمی تواند در عداد احتمهاالتی 

گردد. کتب و،ود دارد مطرح   52سنخ 

                                                   
هایی  قول ؛ همچنین ،هت مشاهده نقل260، صر،ال النجاشیی مشاهده انتساب تفسیر به علی بن ابراهیم ر. : . برا49

، 3، جمناقهب آل ابهی طالهب؛ 296، ص1، جاعالم الوری باعالم الههدی؛ 50 -49، ص4، جتهذیب االحکاماز این تفسیر ر. : 
 .160، ص4؛ ج236ص

یعههة الههی تصههانی  الشههیعةکتههاب مههذکور بههه علههی بههن ابههراهیم ر. :  . بههرای َآشههنایی بهها مخالفههان انتسههاب تمههامی50 ، 4، جالذر
 .50، «درحاشیه دو مقاله»؛ 198-197، صصیانة القرآن من التحری ؛ 309-302ص

کتاب اختصاص. »51  .210، ص«شیخ مفید و 

کتاب اختصاص». برای اطالعات بیشتر در زمینه وضعیت االختصاص ر. : 52 های  بررسی ؛271-191، ص«شیخ مفید و 
 .718-705، صتاریخی در حوزه اسالم و تشیع
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 گیری نتیجه
کتاب آن ههای عالمهان  چه از متهون حهدیثی امهروزه در دسهت اسهت، همهواره صهورت اصهیل 
کهه گذ شته نیست، بلکه بسیاری از متون حدیثی در اثنای تهاریخ بهه واسهطه سلسهله تصهرفاتی 

کلهههی یهههها ،ز هههی دسههههت خوش تغییهههرات فراوانههههی  در آن صهههورت پذیرفتهههه اسههههت، بهههه صههههورت 
کیفیت انتقال آثهار حهدیثی داشهته اند. در این بین، نسخه گردیده اند و  نگاران نیز نقشی مؤثر در 

کههه توسهر ایشهان صهورت پذیرفتهه اسههت. حهال بها ایهن وضههعیت چهه بسها بسهیاری از تصهرفا ت 
کیفیت رسیدن به متون اصلی نگارندگان اولیه حدیث  سؤالی اساسی پیش روی ماست و آن 

کههدام اسههت؟ و  تههوان فهمیههد بخش اسههت. چگونههه می کههه یهه  ناسههخ در آن دسههت بههرده  هههایی 
یههابی نمههود؟ همهههه ایههن سهههؤا چگونههه می کی از نیهههاز تههوان صهههورت اصههلی حهههدیث را باز الت حهها

کنههار  کههه امههروزه مهها در توسههعه مطالعههات حههدیثی نیازمنههد بههدان هسههتیم. در  روزافزونههی اسههت 
هههایی نههوین در حههوزه مطالعههات حههدیثی  ابزارهههای سههنتی، امههروزه مهها نیازمنههد اسههتفاده از روش

گرفته در متهون حهدیثی  هستیم و در این زمینه خاص، برای مشخص نمودن تصرفات صورت 
رسهههان  توانهههد یاری شناسهههی می گیهههری از مطالعهههات الیه مو،هههود در نقهههد مهههتن و بهره ههههای روش

محققههان در ایههن امههر خطیههر باشههد. از ایههن رو الزم اسههت تهها در حههوزه حههدیث بهها شههناخت دقیهه  
که پاسخ گوی مشهکالت پهیش روی مها در  وضعیت مو،ود به دنبال شناخت ابزارهایی باشیم 

 مطالعات حدیثی باشند.

 کتابنامه
 ق.1367، محمد ابوزهره، قاهره: دار الفکر العربی، بن حنبل حیاته و عصره: آراءه و فقهها _
 ش.1359، محمد تقی شوشتری، تهران: مکتبة الصدوق، االخبار الدخیلة _
کبههر لفههاری، قههم: المههؤتمر العههالمی اللفیههة الشههیخ  االختصههاص _ ، شههیخ مفیههد، تحقیهه : علههی ا

 ق.1413المفید، 
صولی، تحقی : محمد بهجة االثری و محمود شکری اآللوسهی، بغهداد:  ، ابوبکرادب الُکّتاب _

 ق.1341مکتبة العربیة، 
 ق.1417، ، فضل بن حسن طبرسی، قم: آل البیتاعالم الوری باعالم الهدی _
 ق.1403، سید محسن امین، بیروت: دار التعارف للمطبوعات،  عیان الشیعة _
 موسهی بهن طهاووس، قهم: موسسهة آل البیهت، علهی بهن االمان من اخطار االسهفار و االزمهان _

 ق.1409الحیاء التراث، 
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 ش.1389، عبدالهادی مسعودی، قم: انتشارات زا ر، شناخت حدیث آسیب _
کمیاب _  ش.1387، لالمرضا فدایی، تهران: سمت، آشنایی با نسخ خطی و آثار 
 ش.1393، عبدالحسین آذرنگ، تهران: سمت، آشنایی با ویراستاری و نشر _
 ق.1403، محمد باقر مجلسی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، واربحار االن _
کتابخانه، موزه و های تاریخی در حوزه اسالم و تشیع بررسی _ ، حسن انصاری، تهران: انتشارات 

 ش.1390مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،
 ق.1414، محمد بن محمد زبیدی، بیروت: دارالفکر، تاج العروس _
، نجیهههب مایهههل ههههروی، تههههران: های خطهههی تصهههحیح انتقهههادی نسهههخه پردازی و تهههاریخ نسهههخه _

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،   ش.1380انتشارات 
، ناصهح بهن شهرف ،رفادقهانی، تصهحیح: ،عفهر شهعار، تههران: انتشهارات تر،مه تاریخ یمینهی _

 ش.1374علمی و فرهنگی، 
ه علمههی فرهنگهی دارالحههدیث، ، حیههدر مسهجدی، قههم: موسسهالتصهحی  فهی مههتن الحهدیث _

 ق.1432
،محمد بن مسعود عیاشی، تصحیح: هاشم رسولی محالتی، تهران: المطبعة تفسیر العیاشی _

 ش.1380العلمیة، 
 ش.1367، علی بن ابراهیم قمی، قم: دارالکتاب، تفسیرمنسوب الی القمی _
آل شهههیخ حهههر عهههاملی، قهههم: مؤسسهههة  تفصهههیل وسههها ل الشهههیعة إلهههی تحصهههیل مسههها ل الشهههریعة، _

 ق.1409، البیت

، محمهههد بهههن حسهههن طوسهههی، تحقیههه : حسهههن موسهههوی خرسهههان، تههههران: تههههذیب االحکهههام _
 ق.1407دارالکتب االسالمیة، 

 ش.1330علی بن موسی بن طاووس، قم: دارالرضی،  ،مال االسبوع بکمال المشروع، _
 ق.1415الحیاء التراث،  ، میرزا حسین نوری، قم: موسسة آل البیتخاتمة المستدر  _
یعة الی تصانی  الشیعةا _  ق.1408، آقا بزرگ تهرانی، قم: اسماعیلیان، لذر
، احمههد بهههن علههی نجاشههی، قههم: مؤسسهههة النشههر االسههالمی التابعههة لجامعهههة ر،ههال النجاشههی _

 ش.1365المدرسین، 
کتههانی، تحقیهه : محمههد المنتصههر و محمههد الزمزمههی الرسههالة المسههتطرفة _ ، محمههد بههن ،عفههر 

 ق.1406االسالمیة،  الکتانی، بیروت: دارالبشا ر
 ق.1311، محمد باقر میرداماد، قم: دارالخالفة، الرواشح السماویة فی شرح االحادیث _
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، محمد بن احمهد ذهبهی، تحقیه : صهالح السهمر، بیهروت: موسسهة الرسهالة، سیراعالم النبالء _
 ق.1413

 ، حسهن بهن عبهداهلل عسهکری، قهاهره: شهرکة مکتبهة وشرح ما یقهع فیهه التصهحی  و التحریه  _
 ق.1383،  مطبعة مصطفی البابی الحلبی

، احمههد بههن عبههدالمؤمن شریشههی، تصههحیح: ابههراهیم شههمس الههدین، شههرح مقامههات الحریههری _
 ق.1427بیروت: دارالکتب العلمیة، 

 ش.1386، محمد هادی معرفت، قم: موسسة التمهید، صیانة القرآن من التحری  _
کتچی، تهههران: انجمههن علمههی علههل الحههدیث _ دانشههگاه امههام  جویی الهیههاتدانشهه _، احمههد پهها

 ش.1388، صادق
 ش.1378، محمد باقر بهبودی، تهران: سنا، علل الحدیث _
کتنهههاه العربهههی االسهههالمی _ یهههاض: مرکهههز الملههه  فیصهههل للبحهههوث و علهههم اال ،قاسهههم سهههامرا ی، ر

 ق.1422الدراسات السالمیة، 
 تا. ، علی بن موسی بن طاووس، قم: دار الذخا ر، بیفرج المهموم _
کتچی، تهههران: دانشههگاه امههام صههادق ث )مباحههث نقههل بههه معنهها(،فقههه الحههدی _ ، احمههد پهها

 ش.1394
، ابهههوالفرج محمههههد بهههن اسههههحاق ابهههن نههههدیم، تحقیههه : ابههههراهیم رمضهههان، بیههههروت: الفهرسهههت _

 ق.1417دارالمعرفة، 
، عنصههرالمعالی قهههابوس بههن وشهههمگیر، تصههحیح: لالمحسهههین یوسههفی، تههههران: قههابوس نامهههه _

 ش.1383انتشارات علمی و فرهنگی، 
 تا. ، علی بن محمد ابن اثیر، بیروت: دار صادر، بیالکامل فی التاریخ _
کشورهای پیشرفته _ کتاب، کپی رایت در   ش.1381، لالمرضا الیقی، تهران: خانه 
، الکساندر استیپچویچ، تر،مه: حمید رضها آژیهر و حمیهد رضها شهیخی، کتاب در پویه تاریخ _

 ش.1373رضوی، های اسالمی آستان قدس  مشهد: بنیادپژوهش
بغدادی، تحقی : ابوعبداهلل السورقی و ابهراهیم   خطیب علی ، احمد بن الکفایة فی علم الروایة _

 تا. حمدی المدنی، مدینة المنورة: المکتبة العلمیة، بی
 ق.1416، احمد بن حنبل، قاهره: دارالحدیث، المسند _
محمهد ابهن الجهزری، ، شهمس الهدین محمهد بهن المصعد االحمد فی ختم مسند االمام احمهد _

 م.1990ریاض: مکتبة التوبة، 
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، ابهن حجهر عسهقالنی، تحقیه : سهعد بهن ناصهر بهن المطالب العالیهة بزوا هد المسهانید الثمانیهة _
 ق.1418عبدالعزیز الشتری، ریاض: دارالعصامة، 

 ق.1403، ، محق  حلی، قم: موسسة آل البیتمعارج االصول _
 م.1995رصادر، حموی، بیروت: دا  ، یاقوتمعجم البلدان _
 ق.1379شهر آشوب، قم: عالمه،  بن  علی  ، محمد بن مناقب آل ابی طالب _
عاملی، تحقی : رضا مختاری،   علی  بن الدین  ، زینمنیة المرید فی آداب المفید و المستفید _

 ق.1409قم: مکتب االعالم االسالمی، 
محمهد عثمهان،   بدالرحمن،وزی، تحقی : ع بن  علی  بن  ، ابوالفرج عبدالرحمن الموضوعات _

 م.1966مدینه: المکتبة السلفیة، 
کتچی، تههههران: انجمهههن علمهههی نقهههد مهههتن _ دانشهههجویی الهیهههات دانشهههگاه امهههام  _، احمهههد پههها

 ش.1388، صادق
، احمد بن عبدالوهاب نویری، قاهره: دارالکتب والوثا   القومیة، نهایة االرب فی فنون االدب _

 ق.1423
کاشالوافی _ کتابخانه  میرالمؤمنین، محمد محسن فیض   ق.1406،   انی، اصفهان: 
، حسین بن عبدالصمد عاملی، تحقیه : سهید عبهداللطی  وصول االخیار الی اصول االخبار _

 ق.1401الذخا ر االسالمیة،  کمری، قم: مجمع  کوه
االسهالمیه،  البحهوث  مجمع  شیخ حرعاملی، مشهد: انتشارات  ، اال مه احکام  هدایة االمة الی _

 ق.1412

کرام سجستانی در پرتو سخنان نویافته ازو» _ )،شن نامهه  ارج نامه ایرجدر  «چهره دیگر محمدبن 
کدکنی، تهران: توس،   ش.1376استاد ایرج افشار(، محمد رضا شفیعی 

کتابداری و اطالع رسانی«ح  مول » _ ، به سرپرستی عباس حری، ویلیام زد، ، دا رة المعارف 
کتابخانهههه ملهههی ،مههههوری اسهههالمی ایهههران، تر،مهههه مهههدخل توسهههر فرشهههته سهههپهر ی، تههههران: 

 ش.1381
، بهمهن و 48، شهماره آیینهه پهژوهش، سید محمد ،واد شهبیری زنجهانی، «درحاشیه دو مقاله» _

 ش.1376اسفند 
کتاب اختصاص» _ کنگره شیخ مفیهد، سهید محمهد ،هواد « شیخ مفید و  در مجموعه مقاالت 

کنگره هزاره شی92شبیری زنجانی، شماره   ق.1413خ مفید، ، قم: 
نقهد و در مجموعهه « های خطهی فارسهی ههای تصهحیح نسهخه مراحل نسخه شناسی و شهیوه» _
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ههههای اسههالمی آسهههتان قهههدس  ، نجیههب مایهههل ههههروی، مشهههد: بنیهههاد پژوهشتصههحیح متهههون
 ش.1369رضوی، 

کدکنی، «ها نقش اید ولوژی  نسخه بدل» _ ، شهماره اول و نامه بهارستان، محمد رضا شفیعی 
 ش.1382زمستان  -دوم، بهار




